
AD\630266DA.doc PE 374.275v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2006/2138(INI)

20.9.2006

UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om fuld fart fremad - Det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse
(2006/2138(INI))

Rådgivende ordfører: Patrizia Toia



PE 374.275v02-00 2/8 AD\630266DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\630266DA.doc 3/8 PE 374.275v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. minder om, at små og mellemstore virksomheder (SMV) spiller en væsentlig rolle i den 
europæiske økonomi og fremmer samfundets stabilitet, og at SMV'erne på afgørende vis 
medvirker til at skabe større og varig vækst, øget fleksibilitet og nye og bedre 
arbejdspladser samt flere uddannelsespladser; minder om, at SMV'erne udgør et vigtigt 
bindeled mellem produktionen og dens territoriale dimension, når det gælder om at 
forvalte de forskellige fænomener, der er forbundet med flytning af produktionen, og de 
arbejdsløshedsproblemer, der ofte er forbundet hermed;

2. mener i denne forbindelse, at virksomhedsflytninger, der medfører tab af arbejdspladser, 
ikke må fremmes med fællesskabsmidler;

3. påpeger, at der med det nye partnerskab for vækst og beskæftigelse lægges særlig vægt på 
behovet for at forbedre virksomhedsmiljøet ved at anerkende og fremme de eksisterende 
industriområder og -koncentrationer f.eks. gennem EU-programmer og ved at tage 
behørigt hensyn til virksomhedernes specifikke karakteristika, problemer og 
forventninger og sikre dem den nødvendige støtte, om end snarere gennem hjælp til 
selvhjælp end i form at subsidier;

4. påpeger, at SMV'er er af afgørende betydning for den sociale og økonomiske 
samhørighed, eftersom de beskæftiger over 75 millioner mennesker i hele EU og i visse 
erhvervssektorer tegner sig for op til 80 % af alle arbejdspladser; understreger, at 
SMV'ernes adgang til FTU- tjenester bør forbedres for at fremme den økonomiske vækst, 
skabe mere kvalificerede job og bekæmpe arbejdsløsheden, navnlig blandt de unge;
henstiller, at Kommissionen tilskynder medlemsstaterne til at udveksle information om 
bedste praksis vedrørende oprettelse af virksomhedskoncentrationer; understreger i denne 
forbindelse, hvor vigtigt det er at styrke samarbejdet mellem SMV'erne og universiteterne 
og (private) forskningsinstitutter og sikre flere og bedre investeringer i 
teknologioverførsler såvel som erhvervsuddannelse;

5. anser det for yderst vigtigt at øge SMV'ernes investeringer i de menneskelige ressourcer 
for at forbedre arbejdstagernes beskæftigelsesmuligheder og øge produktiviteten;
erkender behovet for uddannelsesprogrammer og -aktiviteter, der specifikt er rettet mod 
SMV'ernes iværksætteraktiviteter, herunder uddannelse på stedet;

6. understreger nødvendigheden af at tilskynde SMV'erne til at anvende miljøvenlig praksis 
inden for rammerne af det fælles sociale ansvar og den europæiske strategi for 
bæredygtig udvikling;

7. understreger vigtigheden af den beslutning, der er truffet om at medtage princippet om at 
give de SMV'er førsteprioritet (think small first) i alle Fællesskabets politikker; anmoder 
om, at dette kriterium bliver nøje og gennemskueligt overholdt, især fordi 99 % af alle 
virksomheder i EU er SMV'er; mener, at det er absolut nødvendigt at yde en omfattende 
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støtte til SMV'erne på grund af deres betydning for den økonomiske udvikling og for 
innovationen og på grund af deres andel af markedet;

8. anerkender informationsspørgsmålets afgørende betydning; gør opmærksom på, at 
SMV'erne reelt ofte får for lidt eller dårlig (eller alt for generel) information om EU og 
EU's aktiviteter; bemærker, at SMV'erne med rette beklager denne manglende 
information samt visse virkninger af EU's politikker, som de ikke bliver informeret om i 
rette tid; minder i den forbindelse om, at Euro Info Center-netværket (EIC), som hidtil 
ikke har været i stand til at yde en service, der levede op til de europæiske virksomheders 
forventninger og behov, bør spille en vigtig rolle, navnlig fordi langt størstedelen af 
SMV'erne ikke er opmærksomme på dets eksistens;

9. understreger, at det derfor for vigtigt at evaluere, forbedre og omorganisere EIC-
netværket, hvad angår effektiviteten af såvel dets drift som dets aktiviteter, på en sådan 
måde, at det kan arbejde mere målrettet og hurtigere; mener, at Euro Info-centrene bør 
laves om til kvikskranker (one stop trouble shooting shops) til brug for SMV'er, som 
støder på hindringer på det indre marked; mener, at disse Euro Info-centre bør udvikle sig 
til egentlige mæglere mellem SMV'erne og medlemsstaterne og for hvert problem 
anlægge en indfaldsvinkel, hvor fællesskabslovgivningen anvendes på en så praktisk og 
pragmatisk måde som muligt; konstaterer, at det kræver større bevillinger til EIC-
netværket, hvis disse målsætninger skal opfyldes;

10. opfordrer Kommissionen til aktivt at søge at gøre EIC-netværket mere synligt og 
understreger, at alle SMV'er bør have let og gratis adgang til den information, service og 
rådgivning, som EIC-netværket tilbyder, uanset om de er medlemmer af de 
organisationer, der varetager EIC-netværkets funktioner; opfordrer Kommissionen til at 
sikre, at de SMV-paneler, EIC-netværket sammensætter, omfatter SMV'er uden for 
værtsorganisationerne; mener, at det er af afgørende betydning, at Kommissionen 
opstiller ambitiøse mål til fremme af EIC-netværkets anvendelse og synlighed blandt alle 
SMV'er og ikke blot de SMV'er, der er medlemmer af værtsorganisationerne;

11. finder, at der bør tilstræbes en sammenlægning af de netværk, Den Europæiske Union 
driver, og som fokuserer på SMV'ernes behov (f.eks. Euro Info-centrene og Innovation 
Relay-centrene); mener, at disse organer for eksempel kan integreres i de 
erhvervsorganisationer, der repræsenterer SMV'erne;

12. anser for væsentligt, at der lægges større vægt på ikke blot at informere, men også 
formidle bedste praksis til SMV'erne såvel som mikrovirksomhederne; betragter derfor 
formidlingen af særlige erhvervsrelevante oplysninger, bl.a. de nødvendige oplysninger 
vedrørende udbud, som et område, der bør prioriteres;

13. anser det for absolut nødvendigt, at SMV'erne på grund af risiciene i forbindelse med 
finansiering eller erhvervsaktiviteter modtager omfattende og pålidelige oplysninger om 
mulighederne for risikospredning;

14. er af den opfattelse, at visse bureaukratiske og andre hindringer på det indre marked 
rammer SMV'erne uforholdsmæssigt hårdt; opfordrer Kommissionen til at fortsætte sin 
indsat for at fjerne disse hindringer; anser det derfor for vigtigt, at Kommissionen 
systematisk og med det samme indleder overtrædelsesprocedurer i henhold til EF-
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traktatens artikel 226 mod enhver medlemsstat, der ikke overholder en af de forpligtelser, 
der påhviler den i henhold til EF-traktaten og navnlig traktatens bestemmelser om det 
indre marked, herunder bestemmelserne om den fælles toldtarif, fri bevægelighed for 
tjenesteydelser og fælles beskatningsregler;

15. erkender nødvendigheden af at forbedre SMV'ernes information om og adgang til 
overtrædelsesprocedurerne og opfordrer Kommissionen til evaluere, hvordan SMV'er og 
større virksomheder samt de relevante aktører har adgang til og anvender 
overtrædelsesprocedurerne; anmoder Kommissionen om at underrette Parlamentet om 
resultatet af denne evaluering;

16. opfordrer Kommissionen til at sikre bedre adgang for SMV'er og mikrovirksomheder til 
EF-rammeprogrammer og strukturfondene, eftersom disse instrumenter i mange regioner 
spiller en vigtig rolle for fremme af erhvervslivet og forskellige færdigheder; opfordrer 
Kommissionen til at overvåge de små og mellemstore virksomheders adgang til EF-
finansiering og informere Europa-Parlamentet herom; henviser til, at målsætningerne for 
SMV'ernes deltagelse i forskningsrammeprogrammerne ikke er blevet opfyldt; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre SMV'erne øget deltagelse i 
fællesskabsprogrammerne, forenkle ansøgningsprocedurerne, reducere 
ansøgningsomkostningerne og nedbringe ventetiderne; mener, at der blandt de særlige 
mål, Kommissionen skal fastsætte, bør foretages en høj prioritering af bl.a. 
beskæftigelsen af arbejdstagere med særlige behov, kvinder og langtidsledige; foreslår 
derfor, at der i programmerne afsættes særlige bevillinger til uddannelse af ovennævnte 
grupper dårligt stillede arbejdstagere;

17. understreger behovet for, at de små og mellemstore virksomheder får bedre 
finansieringsmuligheder og adgang til kapital, både fra strukturfondene og til anden 
kapital, som er til deres fordel, især adgang til en fleksibel mikrofinansiering af FTU-
aktiviteter, og at dette også bør gøre sig gældende for nyoprettede virksomheder, 
virksomheder oprettet af kvinder og familievirksomheder; mener, at der bør ske en 
forhøjelse af den støtte, som muliggør en effektiv anvendelse af den stadig mere 
krævende miljø- og sociallovgivning;

18. mener i forbindelse med en politik for SMV'er, at den nye metode bør sikre initiativer og 
foranstaltninger, der navnlig sigter mod at styrke nystiftede virksomheder, 
familievirksomheder og kvindevirksomheder, navnlig hvis de er etableret i ugunstigt 
stillede områder, i bjergområder, på øer eller i tyndt befolkede områder af EU;

19. erindrer om, at små virksomheder lider betydeligt under omfattende bureaukrati; glæder 
sig over Kommissionens mål på dette område om at mindske bureaukratiet i Europa med 
25 %, men kræver hurtig gennemførelse og udarbejdelse af en metode til evaluering af 
omkostningerne i forbindelse med og de administrative konsekvenser af al EU-
lovgivning; understreger, at de administrative byrder, der lægges på SMV'erne, skal være 
proportionale og nødvendige, og at al EU-lovgivning bør gøres til genstand for en 
konsekvensevaluering i overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om at 
lovgive bedre;

20. påpeger, at indirekte lønomkostninger er en af de væsentligste hindringer for 
enkeltmandsvirksomheder og mikrovirksomheder, og at disse ikke ansætter yderligere 
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personale, fordi de ikke kan opfylde de administrative krav, det ville indebære; erindrer 
om EF-traktatens artikel 137, stk. 2, litra b, hvori det hedder, at det i forbindelse med 
vedtagelse af direktiver inden for social beskyttelse og arbejdstagerbeskyttelse skal 
"undgås at pålægge administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de 
hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder"; opfordrer 
Kommissionen og Rådet til i højere grad at fritage disse virksomheder fra bestemte krav, 
som f.eks. rapporterings- og dokumentationspligter;

21. der konstaterer, at afvikling af bureaukrati for det meste henhører under 
medlemsstaternes ansvar; opfordrer Kommissionen til gennem henvisninger til eksempler 
på god praksis og sammenlignelige værdier at gøre det klart over for medlemsstaterne, at 
dereguleringsforanstaltninger er nødvendige;

22. betragter markedet for offentlige indkøb som en enestående mulighed for SMV'erne og 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge mulighederne for i 
fremtiden at gøre det muligt for SMV'er navnlig inden for landbruget at afgive bud i 
fællesskab;

23. mener, at en politik med støtte til SMV'erne fremmer en reel samhørighed og integration i 
EU, navnlig på grund af den lille størrelse og den undertiden familiære karakter af de 
europæiske virksomheder, som dermed bidrager til at skabe et gunstigt miljø også for 
ugunstigt stillede arbejdstagere; understreger derfor, at EU i sin lovgivning bør tage 
hensyn til de funktioner, som SMV'erne varetager i forbindelse med sikring af 
indkomsten, forebyggelse af afvandring, styrkelse af lokalsamfundene og bekæmpelse af 
fattigdommen; anser det således fremover for nødvendigt jævnsides med den økonomiske 
lovgivning at udarbejde fælles europæiske retningslinjer for at hjælpe SMV'erne med at 
styrke den sociale samhørighed; pointerer, at i forbindelse med disse retningslinjer bør 
især etablering og drift af mikrovirksomheder begunstiges for at fremme integreringen af 
grupper udsat for forskelsbehandling og ugunstige vilkår og af særlige etniske grupper 
samt af udstødte for at bidrage til bekæmpelse af fattigdommen;

24. glæder sig over Kommissionens hensigt om at søge dialog og regelmæssig udveksling af 
oplysninger med SMV'erne og disses organisationer, og anmoder om, at denne metode 
giver sig nøje udslag i en praksis, som navnlig via brancheforeningerne skal gøre de 
europæiske virksomheder interesserede i ikke bare fællesskabsprogrammernes 
gennemførelse, men også i deres udarbejdelse; konstaterer, at høringsproceduren i den 
nuværende form er problematisk for SMV'erne, idet fristen på otte uger ikke giver de 
organisationer, der repræsenterer SMV'erne tilstrækkelig tid til at indsamle og fremsende 
synspunkter; opfordrer Kommissionen til snarest at ændre dette forhold;

25. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at sørge for, at de organisationer, der 
repræsenterer SMV'er, sikres større deltagelse i den europæiske sociale dialog;
understeger behovet for større hensyntagen til disse virksomheders særlige karakteristika 
i dialogen på arbejdsmarkedet på både europæisk og nationalt plan, idet den på 
nuværende tidspunkt er en afspejling af dialogen mellem de store virksomheder og deres 
ansatte; anser det desuden for vigtigt, at medlemsstaterne tilskynder de små og 
mellemstore virksomheder til at oprette uafhængige repræsentative organer;

26. understreger nødvendigheden af, at der med henblik på at øge beskæftigelsen og skabe 
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flere uddannelsespladser oprettes et bedre netværk, som samler virksomhederne omkring 
platforme, der arbejder for innovation i processer og produkter; mener, at oprettelsen af 
dette netværk skal ske ved at træffe foranstaltninger, som tager højde for SMV'ernes 
vanskelige adgang til lån og støtteprogrammer;

27. går ind for, at alle foranstaltninger til fordel for SMV'er også finder anvendelse på 
selvstændige erhvervsdrivende, især de forskellige socialsikringsordninger og de ydelser, 
de giver adgang til, samt forebyggelse af sundhedsrisici på arbejdspladsen;

28. henstiller, at medlemsstaterne i videst muligt omfang skaber en lovgivningsramme, som 
kan sikre fleksible ansættelsesmuligheder for SMV'erne uden at forringe socialsikringen;

29. understreger behovet for at færdiggøre det indre marked, og opfordrer medlemsstaterne 
til at fremme denne fælles målsætning ved at tilskynde til øget mobilitet blandt 
arbejdstagerne;

30. henviser til behovet for at forbedre samarbejdet mellem de regioner, der står over for de 
samme problemer og udfordringer, ved at tilskynde virksomhederne i de pågældende 
regioner til at oprette netværk, der kan støtte udviklingen og samordningen af politikker, 
der imødekommer virksomhedernes særlige behov;

31. erindrer om, at initiativet til fremme iværksætterånden er afgørende, navnlig på baggrund 
af den demografiske udvikling, der betyder, at en tredjedel af Europas iværksættere vil gå 
på pension i løbet af de næste ti år; opfordrer Kommissionen til at lette udvekslingen af 
god praksis på dette område mellem medlemsstaterne ved f.eks. at overveje "sølv-
iværksætterordninger" for ældre, incitamenter til unge virksomhedsstartere og i 
særdeleshed fremme af kvindelige iværksættere, herunder eventuelle foranstaltninger, der 
kan forbedre mulighederne for at forlige arbejds- og familieliv.
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